ประจําสัปดาห 7 – 13 มกราคม 2562 @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 7 มกราคม 2562
เวลา 08.30 – 17.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิต-นักศึกษาอาเซียน ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร
ชั้น 2
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ณ หอง
ประชุม 5 ชั้น 2
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ณ หองประชุม
8 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
เวลา 15.00 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา ณ หองประชุม 8
ชั้น 2

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น. : คณะอุตสาหกรรมเกษตร แถลงขาวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารยั่งยืนดวยการ
พัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและถายโอน ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชุมคณะทํางานฝายสุขภาพกาย-จิต ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชัน้ 2

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ ครัง้ ที่ 1/62 ณ หองประชุม 8 ชัน้ 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัตงิ าน ณ หองประชุม 6
ชั้น 2

วันศุกรที่ 11 มกราคม 2562
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

Around Campus
“KU Data Science Forum ครัง้ ที่ 2”
คณะวิทยาศาสตร จัดประชุมวิชาการ “KU Data Science Forum ครั้งที่ 2” ระหวางวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 เวลา
9.00 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับ Data Science และ

การนําไปประยุกตกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและงานวิจัยใหกับคณาจารย นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งเปนการสราง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิจยั ดาน Data Science ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดู
รายละเอียดเพิ่มที่ https://www.sci.ku.ac.th/news/11012-2 หรือติดตอสอบถาม โทรศัพท 02 - 562 - 5555 ตอ
647121

โครงการวิง่ มินมิ าราธอน Run For Fund SciKURUN 2019
สมาคมนิสิตเกาวิทยาศาสตร รวมกับ คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการวิ่งมินิมาราธอน Run For Fund SciKURUN
2019 วันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะทาง 3, 5 และ 10 กิโลเมตร เพือ่ หารายไดปรับปรุงอาคารเรียน
และครุภัณฑภายในคณะวิทยาศาสตร และพัฒนาการเรียนการสอนของคณะในดานตาง ๆ คาสมัครประเภทผูสมัครทั่วไป 500
บาท ประเภท 1,500 บาท และนิสิต มก. 400 บาท ทุกระยะ ดูรายละเอียดและสมัครไดที่ https://race.thai.run/sci-ku-run2019

Executive Dinner Talk
สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร จัดงาน Executive Dinner Talk หัวขอ Technology Disruption การปรับตัวของ
ประเทศไทยสูสงั คมโลก วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ หองวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว พบกับปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชัยวัฒน
ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และพันเอก ดร.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ผูเ ชี่ยวชาญและที่ปรึกษาดาน Digital
Transformation ผูสนใจสํารองที่นงั่ ไดที่ คุณศิรประภา โทรศัพท 089 – 168 – 9436

อบรมภาษาตางประเทศ
ศูนยภาษา มก. เปดอบรมภาษาตางประเทศแกบุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา ประจําภาคปลาย ไดแก อังกฤษ เกาหลี จีน
ญี่ปุน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย โปรตุเกส เวียดนาม พมา กัมพูชา อินโดนีเซีย เริ่มเรียน 9 กุมภาพันธ – 5
พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท 02 – 942 – 8888 หรือที่ www.lang.human.ku.ac.th

เปดใหเชาพืน้ ที่ชนั้ ลาง อาคาร IT SQUARE
มก. เปดใหเชาพื้นที่บริเวณชั้นลาง อาคาร IT SQUARE (อาคารศูนยกิจกรรม มก.) ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร อัตราคา
เชา 600 บาท/ตรม./เดือน หรือ 12,000 บาท/เดือน เพื่อประกอบกิจการ เชน รานสะดวกซือ้ ศูนยใหบริการตางๆ รานอาหารวาง
และเครื่องดื่ม เปนตน สนใจติดตอซื้อเอกสารรายละเอียดการยื่นความประสงคไดที่ สํานักงานทรัพยสิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 หรือสอบถามโทรศัพท 02 – 561 – 4749 ตอ 210

รับสมัครนิสติ
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ํา คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนิสิตใหม Y-MBA KU รุนที่ 29 ประจําป
การศึกษา 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.y-mba.bus.ku.ac.th หรือเพจ www.facebook.com/ ymbaku1991
เปดรับสมัครออนไลนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนิสิตใหม R-MBA KU รุนที่ 36
ประจําปการศึกษา 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.r-mba.bus.ku.ac.th หรือทางเพจ
www.facebook.com/rmbaku1984 เปดรับสมัครออนไลนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ที่ www.grad.ku.ac.th
โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิง่ แวดลอม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร รับสมัครนิสิตเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาโท รุนที่ 23 ปการศึกษา 2562 ดูรายละเอียดที่ www.admin.forest.ku.ac.th/ โทรศัพท 02 – 942 –
8660

